
  
Octubre 2017 

Resum del Ple Ordinari del 25-10-2017 
 

 
Ens hem abstingut en la votació de les Ordenances Fiscals. 
Des de la CUP de la Garriga hem fet 6 propostes per tal que les Ordenances Fiscals 
tinguessin major progressivitat i un major caràcter de justícia social. D’aquestes una ha 
estat acceptada, dues han estat rebutjades i tres es treballaran en un futur. 
 

 
Propostes CUP 
 
I01 IBI (Impost sobre béns immobles) 
Apujar l’Impost de Béns Immobles (IBI) al 10% més elevat pel que fa a l’ús industrial. 
 
Resposta del Govern: No s’accepta. 
 
 
I02 IAE (Impost sobre activitats econòmiques) 
Es proposa que es bonifiqui a empreses socialment responsables a través de 
bonificacions per creació de llocs de treball amb contracte indefinit a empreses que 
tinguin en compte l’equitat de gènere, que contractin persones amb limitacions 
funcionals o de més de 50 anys i/o de persones aturades de llarga durada. 
 
Resposta del Govern: Es treballarà. 
 
 
T08 Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
Atès que la taxa 08 només contempla, a l’Art.5 de Beneficis fiscals, dos tipus 
d’exempcions i atès que el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de la Garriga (PAES) 
contempla una acció (codi 6.2 3) per bonificar la taxa d’escombraries per realitzar 
compostatge casolà, per a l’any 2016. 
Demanàvem que s’incorporés una tercera exempció relativa a l’ús del compostatge 
casolà: 
Bonificar la taxa d’escombraries per realitzar compostatge casolà amb un 10% (donant 
compliment així al PAES). 
 
Resposta del Govern: Es treballarà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T17 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l'empresa 
transportista d'energia elèctrica 
Volem el desenvolupament d’aquesta taxa. 
Basem aquesta demanda en la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella 
i Lleó del 9-12-2009, Resolució 234/2009 “la taxa que es cobra per l’aprofitament 
especial de les vies publiques és independent de l’impost que grava la utilització 
privativa del domini públic”, i obliga a la Companyia al pagament de totes dues. 
 
Aquesta Sentència venia motivada per un Recurs d’una companyia elèctrica, però al 
mateix temps, aquesta Sentència deixa clar que el Dictamen es produeix per la seva 
condició de companyia subministradora de serveis; per la qual cosa entenem que es 
pot aplicar també a les altres companyies subministradores de serveis, i no només a 
les elèctriques. 
 
Resposta del Govern: No s’accepta. 
 
 
Impost sobre habitatges buits. 
Atès que la Llei 14/2015 del 21-07 DOGC 6919 del 23-07-2015 en vigor des del 24-07, 
en la seva Disposició Addicional Primera deixa clar que aquest impost el poden cobrar 
“els Ajuntaments que hagin aprovat el recàrrec en Ordenança Municipal”, demanem 
que es creï aquest impost, es desenvolupi i s’aprovi com a Ordenança Municipal. 
Aquesta taxa s’emmarca en l’aplicació de l’article 2 de la Llei 18/2007 del 28-12  Llei 
d’Habitatge. 
 
Ha d’afectar només als grans tenidors. L’objectiu és poder pagar la inspecció i la 
tramitació dels expedients i sancions. Aquest impost s’ha de treballar amb la Regidoria 
d’Habitatge de l’Ajuntament. 
 
Resposta del Govern: Es treballarà. 
 
 
Taxa  per a caixers automàtics d’entitats financeres, oberts a la via pública. 
Demanem elaborar una ordenança fiscal específica que determini el cobrament d’una 
taxa a bancs i entitats financeres per la tinença de caixers automàtics a la via pública. 
 
Resposta del Govern: S’accepta. 
 
 
Hem votat a favor de l’aprovació del protocol d’abordatge de les violències 
masclistes de la Garriga. 
Considerem que és imprescindible que l’Ajuntament, hagi actualitzat el document 
obsolet que tenia aprovat del 2004 en matèria d’abordatge de les violències 
masclistes. Aquest document que s’aprova és una mostra de bon treball 
interdepartamental, corresponent a la legislació i recursos vigents. Alhora contempla 
l’abordatge de les violències de manera integral: atenent a la prevenció, detecció, 
atenció i recuperació de totes les dones que hagin viscut una situació de violència. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



Mocions 
 

Moció de suport al col·lectiu docent de Catalunya i de rebuig a la campanya 
difamatòria vers aquest col·lectiu. 
 
S’aprova la moció 
16 vots a favor: PdCat, Acord-ERC, CUP, PSC, SI, ICV 
1 vot en contra: C’s 
 

 
Moció per la creació d’una comissió política i técnica per estudiar la 
remunicipalització del servei d’aigua a la Garriga. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la normalització plena 
de la llengua catalana. 
 
S’aprova la moció 
15 vots a favor: PdCat, Acord-ERC, CUP, SI, ICV 
1 abstenció: PSC 
1 vot en contra: C’s 
 

 
Moció de reconeixement a totes les persones que van fer posible l’1 
d’octubre. 
 
S’aprova la moció 
14 vots a favor: PdCat, Acord-ERC, CUP, SI 
3 vots en contra: C’s, PSC, ICV 

 
 
Moció per crear una ordenança municipal reguladora de la neteja, la 
protección de la salubritat pública i el tancament de finques situades en sòl 
no urbà. 
 
Hem retirat la moció perquè el govern s’ha compromès a fer una 
reunió amb nosaltres, de cara a trebal lar-ho. Per altra banda també 
ha confirmat que actuarà en aquel ls espais que requereixen 
urgència: Bòbi la, la SATI, etc. 

 
 



Moció de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les institucions de 
Catalunya i de defensa al diàleg polític. 
 
S’aprova la moció 
2 vots a favor: PSC, ICV 
14 abstencions: PdCat, Acord-ERC, CUP, SI 
1 vot en contra: C’s 
 
 
 
Preguntes 
 
Quan està previst reemprendre la comissió política de treball per concretar el 
Reglament de Contractació de la Garriga? 
 
La setmana que ve se’n farà convocatòria. 
 
 
S’ha estudiat o està prevista la Municipalització zona blava, tal com varem 
quedar? 
  
Se’n parlarà més endavant. 


